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Hoofdstuk 1: Het belang van de Financiële verslaggeving
1. Financiële overzichten

FINANCIËLE OVERZICHTEN = jaarrekeningen; wordt goedgekeurd door de aandeelhouders op de
algemene vergadering. Ze worden in vele landen neergelegd bij een overheidsdienst. Door
de neerlegging wordt het jaarverslag meestal beschikbaar gesteld aan het grote publiek.
Elementen van een financieel overzicht:
 WINST- EN VERLIESREKENING = resultatenrekening; geeft een overzicht van de kosten, de
opbrengsten en de winst of het verlies voor het boekjaar. Het is een belangrijke
indicator van de winstgevendheid van de onderneming.
 Opmerking:
De fiscus aanvaardt niet alle kosten (verworpen kosten) waardoor er een
verschil ontstaat tussen de boekhoudkundige en fiscale kosten.
 BALANS = geeft een overzicht op de laatste dag van het boekjaar van de oorsprong en
de besteding van het vermogen. Men kan zien hoe de onderneming gefinancierd is.
Het is een momentopname of een foto van de elementen van de onderneming.
 TOELICHTING = bevat bijkomende informatie over de getallen in de balans en de winsten verliesrekening. Op deze manier kan men ook niet-boekhoudkundige informatie
publiek maken. Het wordt gecontroleerd door de commissaris-revisor of de auditor.
 KASSTROOMOVERZICHT = een overzicht van de voornaamste kasstromen of liquide
middelen binnen de onderneming in de afgelopen twaalf maanden. Men kan afleiden
hoeveel middelen er werden gegenereerd uit de operationele activiteiten.
 Opmerking:
Een onderneming kan verlies maken, maar wel goede kasstromen hebben.
 CONTROLEVERSLAG = de verklaring door de commissaris-revisor over de elementen van
de jaarrekening. De commissaris-revisor kijkt of de juiste regels gebruikt worden,
maar hij gaat niet op zoek naar fraude. Hij heeft de verplichting te melden wanneer
een onderneming in moeilijkheden zit bij de rechtbank.
 MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN = een apart rapport bij de IFRS over
dividendbetalingen, uitgifte van nieuwe aandelen en andere transacties die het eigen
vermogen beïnvloeden. Het geeft de veranderingen in het eigen vermogen weer.
Opmerking:
 Voor multinationals is het publiceren van een jaarverslag een kostelijke operatie. Na
het opstellen van de verschillende rapporten, moeten deze nog gecontroleerd
worden. Vaak moeten ze ook vertaald worden in verschillende talen.
 Men moet de financiële verslaggeving kritisch lezen. Slechte cijfers zijn vaak het
gevolg van externe factoren en bij goede cijfers is er een extreem positief verhaal.
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2. Gebruik van de jaarrekening

INTERNE GEBRUIKERS = het management van de onderneming. Het maakt aan de hand van deze
informatie beslissingen voor de onderneming over de financiering, de productie, marketingbeleid en investeringen.
 FINANCIERING = moet de onderneming zich financieren met eigen vermogen, vreemd
vermogen, kaskredieten of via betalingsuitstel.
 PRODUCTIE = hoeveel kost het om een bepaald product te produceren? Is het beter om
de productie uit te besteden of zelf te produceren?
 MARKETING = om te zien of acties om meer te verkopen effectief zullen zijn, kan men
via de boekhouding zien welke acties in het verleden iets opgeleverd hebben.
EXTERNE GEBRUIKERS = er wordt een onderscheid gemaakt tussen zes belangrijke groepen:
 AANDEELHOUDERS = de eigenaars van een onderneming. Ze stellen aan de onderneming
geld ter beschikking en ontvangen de tegenwaarde van deze inbreng in aandelen.
 Taken van de aandeelhouders:
 Elke aandeelhouder mag deelnemen aan de Algemene Vergadering.
Door het stemrecht kan de aandeelhouder beslissen tijdens de
Algemene Vergadering wat er met het resultaat zal gebeuren.
 De aandeelhouders zullen de Raad van Bestuur aanstellen. Zij kunnen
ook al dan niet kwijting verlenen voor het uitgeoefende mandaat.
 KREDIETVERSTREKKERS = hierbij kunnen er twee grote groepen onderscheiden worden.
 BANKEN EN FINANCIËLE GROEPEN = staan leningen en kredieten toe. Zij baseren
hun beslissing voor het al dan niet toestaan van het krediet op de boekhoudkundige informatie die zij ontvangen van de onderneming. Ook de kredietvoorwaarden zullen afhangen van de kredietwaardigheid en de rentabiliteit.
 GEWONE LEVERANCIERS = door de afgesproken betalingsvoorwaarden krijgt de
onderneming de beschikking over bepaalde goederen. De leveranciers zullen
voor levering nagaan of de onderneming kredietwaardig is.
 WERKNEMERS = worden in de ondernemingsraad, die op regelmatige tijdstippen
vergaderd, vertegenwoordigd door de vakbonden. De informatie is belangrijk bij
loononderhandelingen, inleveringen en herstructureringen. De werknemers willen
weten of ze hun loon uitbetaald zullen krijgen.
 OVERHEID = legt de regels op waaraan de verstrekte informatie moet voldoen. Het
controleert ook de verstrekte informatie door middel van BTW- en belastingcontroles
Op basis van deze gegevens worden de verschillende belastingheffingen berekend.
 RECHTBANK = een regelmatig gehouden boekhouding kan gebruikt worden als bewijs
voor daden van koophandel en onder koopliezen. Tegen een niet-handelaar vormt de
boekhouding een begin van schriftelijk bewijs.
 STAKEHOLDERS = zijn onder andere klanten, financiële analisten, concurrenten, media,
onderzoekers en het brede publiek. Zij kunnen beroep doen op de neergelegde
jaarrekeningen die vrij beschikbaar zijn.
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Twee modellen die bepalen hoe de boekhoudregels worden vastgelegd:
 Het Angelsaksisch model.
 Het Continentaal model.

3. Het Angelsaksisch model

Ontstaan van het model:
In de vroege 20ste eeuw waren er landen waar geen boekhoudwetten waren. Men liet het
aan de ondernemingen over om zelf boekhoudregels vast te stellen. De ondernemingen
moesten er zelf voor zorgen dat zij voldoende informatie publiek maakten. Telkens wanneer
er ernstige problemen waren legde de overheid strengere regels op. Op deze wijze ontstond
de SEC of Securities and Exchange Commission, de waakhond van de Amerikaanse beurs.
 SARBANES-OXLEY ACT (SOX) = de beslissingsnemers zijn hierbij persoonlijk aansprakelijk
Indien er fouten gebeurt zijn, moeten zowel het bedrijf als de persoon in kwestie een
boete betalen. Door deze regel in te voeren, is er minder sprake van fouten en is er
betere informatie ter beschikking voor de interne en externe gebruikers.
ANGELSAKSISCH MODEL = de jaarrekeningen worden opgesteld in functie van de financiering van
het bedrijf. Door de industriële revolutie werden de bedrijven groter waardoor dat ze
externe financiering nodig hadden om hun groei verder te kunnen zetten. De jaarrekening
was voor de financiers de enige bron van informatie.
→ Het model is gebaseerd op de beurs, dus men moet zichzelf verkopen. Hierdoor zal
men de onderneming altijd beter voorstellen dan dat ze eigenlijk is.
Opmerking:
 Het objectief voor de jaarrekening zoals door de IASB werd vastgelegd neigt meer
naar het Angelsaksische model dan naar het Continentale model.

4. Het continentaal model

Ontstaan van het model:
Het ontstond voor het Angelsaksische model. Het houden van de boeken werd verplicht in
Frankrijk in de 15de eeuw. Napoleon nam deze regels ook op in zijn Code Napoleon (1807).
De belangrijkste reden voor het opleggen van deze regels was de wens van de overheid om
de economie te regulariseren. Om het vertrouwen van de aandeelhouders te herstellen nam
de overheid de verantwoordelijkheid voor de boekhoudregels op zich.
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CONTINENTAAL MODEL = men doet al het mogelijke om de jaarrekening zeker niet beter voor te
stellen dan de realiteit en rekening te houden met alle mogelijke negatieve factoren. Het
hecht dus veel meer belang aan de voorzichtigheid dan het Angelsaksische model, waar
externe financiering afhankelijk is van een positieve jaarrekening. Dit model wordt onder
andere gebruikt in België.
→ Het model is meer gebaseerd op de banken en minder op de beurs. Hierdoor is het
niet erg wanneer een onderneming er minder aantrekkelijk uitziet.

5. Het fiscaal aspect

→ De overheid is geïnteresseerd in hoeveel winst dat de bedrijven gemaakt hebben om
hier belastingen op te heffen.
ANGELSAKSISCH MODEL = de band tussen de rapportering naar de aandeelhouders toe en het
fiscale aspect is niet zo nauw. De reden hiervoor is dat in het Verenigd Koninkrijk de
inkomstenbelasting werd ingevoerd op het ogenblik dat er nog geen boekhoudregels waren.
Er ontstond een volledig aparte fiscale regelgeving.
→ Door de aparte wetgevingen moet men twee verschillende jaarrekeningen opstellen!
CONTINENTAAL MODEL = de inkomstenbelasting werd veel later ingevoerd en dit na het
vastleggen van de boekhoudregels. De overheid baseerde zich in die landen op de aanwezige
informatie en regels om er een aantal fiscale vereisten aan toe te voegen. De rapportering
voor de aandeelhouders en voor de fiscus is vaak gelijklopend.
→ Probleem bij het opstellen van één jaarrekening:
De ondernemingen gaan vaak nog voorzieningen of afschrijvingen doen zodat hun
winst zal dalen. Hierdoor moeten ze minder belastingen betalen. Dit is niet in
verhouding met de werkelijke prestaties/waarde van het bedrijf.
GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN = worden door grote groepen opgesteld voor hun aandeelhouders om hen zo een beeld te geven van de groep als een geheel. Dit gebeurt door het
samenvoegen van de individuele jaarrekeningen. De fiscus kijkt enkel naar de individuele
ondernemingen voor de heffing van belastingen. Er zijn dus geen fiscale implicaties voor de
geconsolideerde jaarrekening.
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Belang van het fiscale aspect:
Het speelt een belangrijke rol in de strategische keuzes die ondernemingen maken en in de
boekhoudregelgeving. De financiering van de onderneming speelt ook een rol.
→ Kleinere bedrijven hechten veel minder belang aan de informatie die in de
jaarrekening staat. Zij zijn meestal niet op de hoogte van de reële winstgevendheid
van het bedrijf. Door rekening te houden met fiscale aspecten bij het opstellen van
de jaarrekening, geeft het geen correct beeld van de economische mogelijkheden.

6. Boekhoudkundige keuzes

Opmerking:
 Door het toepassen van de boekhoudregels is het niet mogelijk om exact de winst te
meten of de waarde van het bedrijf te bepalen. De meting van de winst is altijd een
schatting en de waarde van een bedrijf kan men nooit afleiden uit de jaarrekening.
→ De waarde is afhankelijk van verschillende factoren! Men kan de echte winst
pas kennen wanneer men de onderneming stopzet. Hierdoor bekomt men
een rekening met een bedrag op, dat de waarde van het bedrijf is.
Drie mogelijkheden:
 De regels zijn specifiek en er is geen keuze. De wet legt vast wat er moet gebeuren.
 Er zijn regels opgesteld en vastgelegd, maar de onderneming heeft de keuze tussen
meerdere regels, die allemaal aanvaardbaar zijn.
 Er zijn geen regels dus de ondernemingen zelf moeten beslissen hoe ze de problemen
oplossen.

DUS: ondernemingen moeten in de toelichting aangeven welke keuzes ze hebben gemaakt!
7. Relevantie tegenover betrouwbaarheid

“Boekhoudinformatie moet zowel relevant als betrouwbaar zijn”
De meest betrouwbare informatie is oude informatie. De meest relevante is die van het zeer
recente verleden. Hierdoor kunnen we ingrijpen in de nabije toekomst. Relevante informatie
heeft dus een voorspellende waarde.
→ Voor het maken van predicties is het belangrijk van tijdige informatie te hebben,
terwijl voor het meten van de prestaties betrouwbare informatie het belangrijkste is.
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8. Fundamentele accountingprincipes
8.1.

Basisprincipes

ONDERNEMINGSENTITEIT = er moet een strikte scheiding gemaakt worden tussen de privétransacties en de ondernemingstransacties. Er mag geen enkele privéverrichting worden
opgenomen in de boekhouding terwijl dat alle ondernemingstransacties in de boekhouding
moeten worden ingeschreven. De onderneming draagt ook de rechtspersoonlijkheid.
vb. een onderneming met drie activiteiten moet één boekhouding en één jaarrekening
opstellen. Twee ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken moeten twee
boekhoudingen en twee jaarrekeningen opstellen.
MONETAIRE KWANTIFICERING = alles moet uitgedrukt worden in een munteenheid (euro). We
kunnen hierdoor de verschillende elementen van de boekhouding met elkaar vergelijken.
Een nadeel van de monetaire kwantificering is dat belangrijke en relevante informatie niet
steeds gekwantificeerd kan worden (vb. motivatie van het personeel).
 Uitzondering:
Rederijen kunnen aanvragen om de boekhouding in dollar te mogen opstellen.
CONSISTENTIE = de methodes voor het registreren, presenteren en waarderen van de gegevens
moeten dezelfde blijven zodat men de jaarrekeningen van verschillende boekjaren met
elkaar kan vergelijken. Dit is een verplichting die opgenomen is in de wet. Wanneer men
wijzigingen maakt, moet men deze aanduiden in de toelichting.
CONTINUÏTEITSASSUMPTIE = men mag veronderstellen dat de onderneming haar activiteiten zal
blijven uitoefenen. Het is belangrijk omdat zo wordt vermeden dat de bezittingen van de
ondernemingen in de balans moeten opgenomen worden tegen de liquidatiewaarde.
 LIQUIDATIEWAARDE = de waarde die een koper vandaag zou willen betalen voor een
bepaald actiefelement. Vaak ligt dit veel lager dan de waarde die het element heeft
voor de onderneming, doordat de actiefelementen afgeschreven worden. Daarom
wordt in de balans steeds de boekwaarde van het actiefelement opgenomen.

8.2.

Registratieprincipes

VERANTWOORDINGSSTUKKEN = alle verrichtingen die worden opgenomen in de boekhouding
moeten voortkomen van een extern of een intern verantwoordingsstuk. Deze geven aan
waarom er iets gebeurt in de onderneming. Bij controle van de boekhouding kan men steeds
beroep doen op deze documenten om de juistheid van de boekhouding te verifiëren.
VOLLEDIGHEID = alle verrichtingen moeten worden opgenomen in de boekhouding. Alles wat
geboekt moet worden, moet geboekt worden.
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VERBOD TOT COMPENSATIE = in geen enkel geval mag er binnen de boekhouding een
compensatie gebeuren van schulden & vorderingen of van kosten & opbrengsten. Wanneer
een klant ook leverancier van de onderneming, moeten de vorderingen en de schulden apart
genoteerd worden.
REALISATIEPRINCIPE = verrichtingen mogen enkel in de boekhouding worden opgenomen
wanneer de verrichting werkelijk heeft plaatsgevonden of zeker zal plaatsvinden. Men mag
dit pas in de boekhouding boeken op het moment dat de factuur opgesteld wordt.
PERIODE-TOEREKENINGSPRINCIPE = matching-principe; het is belangrijk dat het resultaat op de
juiste wijze wordt berekend. Dit betekent dat de kosten en de opbrengsten die met elkaar
samenhangen in dezelfde periode worden geboekt. Hierdoor werken we met overlopende
rekeningen.

8.3.

Waarderingsprincipes

MATERIALITEITSPRINCIPE = de verrichtingen die relevant zijn, moeten ingeschreven worden in de
boekhouding. Verrichtingen die onbelangrijk zijn in het balanstotaal of het resultaat van de
onderneming moeten niet worden opgenomen.
INDIVIDUELE WAARDERING = ieder element dat voorkomt op de balans moet afzonderlijk
gewaardeerd worden volgens eigen technische of economische kenmerken. De Belgische
wetgever geeft hierbij de voorkeur aan de historische kosten.
 HISTORISCHE KOST = de prijs die de onderneming heeft betaald om het betrokken
element te verwerven (aanschaffingsprijs) of te vervaardigen.
 Uitzondering:
de waardering tegen marktwaarde is door de wetgever verplicht wanneer op
balansdatum de marktwaarde lager is dan de historische kostprijs.
OBJECTIVITEIT = de waardering moet gebeuren volgens betrouwbare methodes, vrij van
subjectieve invloeden. Het impliceert ook dat twee onafhankelijke personen door gebruik te
maken van dezelfde gegevens en dezelfde regels tot hetzelfde resultaat komen.
vb. 2 personen die dezelfde facturen boeken, moeten altijd hetzelfde resultaat bekomen.
VOORZICHTIGHEID = de situatie van de onderneming mag niet beter worden voorgesteld dan
dat zij in feite is. Men kan de onderneming beter te slecht dan te goed voorstellen. De
opbrengsten komen slechts in aanmerking wanneer zij effectief zijn gerealiseerd, terwijl
kosten mogen opgenomen worden vanaf het ogenblik dat zij waarschijnlijk zijn.
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8.4.

Informatieprincipes

PERIODICITEIT = om de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen te waarborgen wordt het leven
van een onderneming verdeeld in boekhoudperiodes. Deze periodes noemt men boekjaren
en zij stemmen meestal overeen met een kalenderjaar, maar dit is geen vereiste. Men moet
minstens één keer per jaar rapporteren over het voorgaande boekjaar.
 Opmerking:
Men kan de rapporteringsdatum van de onderneming verleggen voor het einde van
het boekjaar om fiscale redenen, maar de periode kan nooit lager zijn dan 2 jaar.
VERGELIJKBAARHEID = de vorm en de inhoud van de jaarrekening moeten het mogelijk maken
vergelijkingen tussen verschillende ondernemingen uit te voeren. Ook vergelijkingen door de
tijd moeten mogelijk zijn voor de onderneming.
OPRECHT EN GETROUW BEELD = het belangrijkste principe van allemaal! De boekhouding moet
steeds een oprecht en getrouw beeld geven van de situatie van de onderneming. Dit
impliceert ook dat het belangrijker is om een trouwe jaarrekening voor te kunnen leggen,
dan om te proberen een correct beeld op te stellen.

9. De regelgeving van de boekhouding

“Het is belangrijk om een goede regelgeving te hebben.”
→ De markten zullen de concurrerende bedrijven onder druk zetten om vergelijkbare en
betrouwbare boekhoudkundige informatie publiek te maken.
→ De regelgeving is vastgelegd op verschillende niveaus, namelijk internationaal (IFRS),
regionaal (Europese Richtlijnen) en de nationale wetgeving. Ondernemingen zijn vaak
onderworpen aan een mix van deze regels.

9.1.

Soorten regelgeving

CYCLUS VAN DE REGELGEVING = het evenwicht dat bestaat, raakt verstoort door een schok.
Vervolgens gaat men op zoek naar een aanvaardbare oplossing, die wordt omgezet in een
regel. Hierdoor ontstaat er een nieuw evenwicht. Soms stelt men vast dat er onverwachte
consequenties zijn door het invoeren van de nieuwe regel.
Opmerking:
 Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben aparte regels omdat de overheid
deze strenger wilt controleren.
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Verschillende regelgevende instanties:
 DE OVERHEID OM DE ECONOMIE TE BEHEREN = men wil een efficiënt functionerende
economie bekomen zonder fraude en valse informatie en dit door de regelgeving. De
overheid regelt dit door wetten te stemmen.
 DE OVERHEID OM FISCALE REDENEN = zorgt ervoor dat de fiscale administratie op een
correcte wijze de belastingen kunnen heffen.
 DE BEURS = bepaalt welke informatie de beursgenoteerde onderneming publiek moet
maken. Wanneer de beurs in privéhanden is, zorgt de overheid voor een regulator.
 DE PARTICULIERE SECTOR = helpt de overheid bij de regelgeving. Meestal is er een
commissie waarin de privésector kan samenwerken met de overheid (Commissie
voor Boekhoudkundige Normen - CBN).
 De gespecialiseerde industriële organisaties.

9.2.

Internationale instellingen

9.3.

Openbare sector

9.4.

International Financial Reporting Standards

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB) = meest bekende internationale instelling
op het vlak van de accountingnormen. De door de IASB vastgelegde normen zijn aanvaard
door de Europese Commissie sinds 2002.
 Doelstellingen van de Europese Commissie:
 Door de verordening 2002/1608 kwam de fundamentele doelstelling van de
EU, namelijk een interne markt zonder grenzen, een beetje dichterbij. Door
de maatregel is het namelijk gemakkelijk om bedrijven met elkaar te
vergelijken zonder dat men rekening moet houden met verschillende regels.
 De tweede doelstelling was om de IFRS buiten de EU te laten gebruiken. Dit
maakt het gemakkelijker om kapitaal en leningen te verkrijgen buiten Europa.

OPENBARE SECTOR = werkt op korte termijn (1 jaar). Men geeft een overzicht van bepaalde
bronnen van opbrengsten of een overzicht van de bestedingen voor bepaalde activiteiten.
De openbare sector werkt dus niet met één rapport, maar met een reeks van individuele
rapporten. De boekhoudmethodes in de openbare sector zijn dus over het algemeen zeer
verschillend van de methodes die gebruikt worden door de ondernemingen.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) = normen die steeds meer gebruikt
worden bij het opstellen van de financiële verslaggeving van grote ondernemingen en
multinationals. Ze worden aanvaard door de meeste beursautoriteiten.
→ IFRS is een stap op weg naar een globale investeringsmarkt.
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Hoofdstuk 2: Financiële analyse
1. Inleiding

FINANCIËLE ANALYSE = een analyse van de financiële overzichten van de onderneming. Het heeft
als doel inzicht te verwerven in de financiële toestand van de onderneming.
Twee belangrijkste aandachtspunten:
 De beoordeling van de financiële structuur en politiek van de onderneming. Men kijkt
hierbij zowel naar het management, als naar de financiering van de onderneming.
 De beoordeling van de prestaties van de ondernemingsleiding.
RISICO/RENDEMENT-VERHOUDING = gaat ervan uit dat alle rationeel
opererende economische agenten een redelijk evenwicht wensen
te realiseren tussen het risico en de mogelijke opbrengsten van
hun inbreng of investering.
→ Investeerders verwachten een hogere opbrengst naarmate
dat het risico dat ze lopen verhoogt. Het rendement dat
men verwacht zou voldoende moeten zijn om inflatie en
het rendement op risicovrije beleggingen te evenaren.
Nadelen van gegevens uit financiële overzichten:
 Financiële overzichten bevatten hoofdzakelijk historische informatie, terwijl we liefst
informatie zouden hebben over toekomstige gebeurtenissen.
 Het risico is niet te herleiden tot het financiële risico dat we kunnen inschatten aan de
hand van de financiële structuur van de onderneming, maar het omvat ook een
belangrijke operationele component (commercieel, industrieel en managementrisico)
→ Het is van belang om naast de gegevens uit de financiële overzichten ook
voldoende aandacht te besteden aan andere, niet-financiële informatie. Het is
ook nuttig om informatie te verzamelen over de sector van de onderneming.

2. Horizontale of tijdsanalyse

HORIZONTALE ANALYSE = tijdsanalyse; heeft als doel na te gaan hoe de financiële gegevens van
een onderneming zijn geëvolueerd in de tijd. Men vergelijkt een rubriek van één onderneming
op een welbepaald tijdstip met dezelfde rubriek voor een vroegere periode. Men kan de
wijziging zowel in bedragen als procentueel uitdrukken.
→ Men kiest een basisjaar waarin dat alle rubrieken gelijk worden gesteld aan 100%. Dit
laat het toe om de richting en de grootte van veranderingen in de tijd vast te stellen.
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In bedragen
Eindcijfer − begincijfer

Procentueel
Eindcijfer − begincijfer
× 100
begincijfer

TIJDINDEXEN = worden gebruikt om een inzicht te verwerven in de wijzigingen van kencijfers
over meerdere jaren. Hierbij kiest men een bepaalde periode als basisjaar en worden de
financiële gegevens van dat jaar gelijkgesteld aan 100%.
Tijdindex
Financieel gegeven van een bepaald jaar
× 100
Financieel gegeven basisjaar

Opmerking:
De uitzonderlijke opbrengsten en kosten bestaan bij de IFRS-regels niet!

vb. Men neemt als basisjaar 2012. In 2014 gaat men erop vooruit omdat de opbrengsten
meer dan proportioneel stijgen dan de kosten. In vergelijking met het basisjaar, ligt het
resultaat van het boekjaar voor belastingen veel hoger in 2014. De reden hiervoor is de
grote verandering in de rubriek waardeverminderingen (herstructurering).
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3. Verticale of structuuranalyse

VERTICALE ANALYSE = wordt gebruikt om de structuur van de balans en van de winst-enverliesrekening te analyseren door het relatief aandeel van de verschillende rubrieken van de
balans en van de winst-en-verliesrekening te bepalen.
→ Bij de balans wordt het totaal van de activa/passiva gelijkgesteld aan 100% en wordt
elke balanspost uitgedrukt als een percentage van dit bedrag.
→ Bij de winst-en-verliesrekening wordt de omzet gelijkgesteld aan 100% en wordt elke
andere rubriek als een percentage van dit bedrag uitgedrukt.
Verticale analyse verwerft inzicht in:
 De samenstelling van geïnvesteerde activa.
 De mate waarin de verschillende soorten passiva bijdragen tot de financiering.
 De evolutie van de elementen/rubrieken doorheen de tijd.
Voordelen van de verticale analyse:
 Een verticale analyse in de tijd vult een horizontale analyse aan.
 Het laat een vergelijking toe met concurrenten van verschillende omvang en/of met
financiële overzichten uitgedrukt in een andere munteenheid.

vb. Men neemt de bedrijfsopbrengsten als basisrubriek. Men kan vaststellen dat de
financiële opbrengsten in 2014 sterk toenamen door de herstructurering.

13

4. Kasstroomanalyse
4.1.

Inleiding

KASSTROOMINFORMATIE = het zijn nuttige indicatoren van de prestaties van een onderneming.
Het geeft ook bijkomende informatie over hoe de financiële positie van de onderneming die
tot uitdrukking komt in de balans, gewijzigd is.
 KASSTROOMOVERZICHT = statement of cash flow (SCF); een inzicht in de transacties die de
beschikbare geldmiddelen of de kaspositie van een onderneming beïnvloeden. Het
toont welke kastransacties er zich effectief hebben voorgedaan.
Opmerking:
 Kosten & opbrengsten worden niet geregistreerd op basis van de kasstromen, maar op
het principe van voorzichtigheid en toerekening.
 Niet-kaskosten zoals afschrijvingen en waardeverminderingen spelen geen rol in de
kasstroomanalyse, maar wel in de winst- en verliesrekening.
Verschil tussen IFRS en Europese Richtlijnen:
Onder IFRS is een kasstroomoverzicht een vast onderdeel van de financiële overzichten,
terwijl de Europese Richtlijnen geen verplichting opleggen om een kasstroomoverzicht op te
stellen en te publiceren.
4.2.

Kasstroomcycli

KORTE- EN LANGETERMIJNCONVERSIECYCLI = cycli waardoor de geldmiddelen stromen op quasi
continue wijze. Het saldo van de beschikbare liquide middelen van een onderneming op een
bepaald moment is het resultaat van een groot aantal verschillende soorten kasstromen.
→ OPERATIONELE CYCLUS = hangt samen met de bedrijfsactiviteiten. Het vertegenwoordigt
de belangrijkste kortetermijnkasstroomcyclus.
→ INVESTERINGSCYCLUS = omvat het verwerven, vernieuwen en afstoten van materiële en
immateriële productieve infrastructuur, alsook de aankoop en verkoop van financiële
investeringen zoals obligatieleningen en aandelen in andere ondernemingen. Het
strekt zich typisch uit over een langere termijn (infrastructuur).
→ FINANCIERINGSCYCLUS = heeft betrekking op het voorzien van langetermijn middelen via
aandelen en financiële schulden en het betalen van dividenden (externe financiering).
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KASSTROOMANALYSE = toont de mate aan waarin de bedrijfsactiviteiten van de onderneming
geldmiddelen hebben gegenereerd in een bepaalde periode. Het geeft dus een beeld van de
interne gegenereerde groei van de onderneming.
Opmerking:
 Wanneer de onderneming de geldmiddelen genereert uit de operationele activiteiten,
dan bevindt de onderneming zich in een goede situatie.
4.3.

Structuur van een kasstroomoverzicht

Kasstroomanalyse

Kasstromen uit operationele activiteiten (OCF)
+ Kasstromen uit investeringsactiviteiten (ICF)
+ Kasstromen uit financieringsactiviteiten (FCF)

= TOTAAL KASSTROOM

+ Beginsaldo liquide middelen

= EINDSALDO LIQUIDE MIDDELEN
4.4.

Directe en indirecte methode voor het bepalen van de kasstromen

Twee manieren om de operationele cashflow te bepalen:
 DIRECTE METHODE = de verschillende categorieën van kasontvangsten en kasuitgaven die
samenhangen met de operationele activiteiten worden getoond.
→ NETTO OPERATIONELE CASHFLOW (OCF) = de totale operationele kasontvangsten
vermindert met de totale operationele kasuitgaven.
 INDIRECTE METHODE = de nettowinst van het boekjaar, gecorrigeerd met de nietkaskosten, de niet-operationele kosten en opbrengsten en de veranderingen in het
operationeel nettobedrijfskapitaal.
Opmerking:
De bepaling van de kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten wordt op dezelfde
manier berekend voor beide manieren. Enkel de bepaling van de OCF is dus verschillend.
IFRS en het bepalen van de kasstromen:
IFRS heeft de voorkeur voor de opstelling van de OCF volgens de directe methode, maar laat
de indirecte methode ook toe.
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4.5.

Voordelen van kasstroomanalyse

4.6.

Opstelling kasstroomoverzicht op basis van balans en winst-en-verliesrekening

Voordelen:
 De investeerders zijn geïnteresseerd in informatie van een kasstroomoverzicht. Uit het
overzicht blijkt of de onderneming een positieve of negatieve OCF heeft. Ook kunnen
ze nagaan of een onderneming zelffinancierend is of niet.
→ Een negatieve OCF is een signaal voor de investeerders dat de onderneming
financiële moeilijkheden kan ondervinden in de toekomst.
→ Wanneer een onderneming zelffinancierend is, is het OCF voldoende om aan
de netto-investeringen en de uit te betalen dividenden te voldoen.
 De kasstroomanalyse geeft ook meer informatie over het effect van de door het
management genomen beslissingen in elk van deze drie gebieden.
 De investeerders gebruiken het kasstroomoverzicht voor het beoordelen van het
financieel risico van een onderneming. Hierbij zijn twee ratio’s nuttig, namelijk de
liquiditeitsratio en de financiële hefboomratio.
→ FINANCIEEL RISICO = het risico dat een onderneming niet in staat is om haar
schulden terug te betalen wanneer deze komen te vervallen.
 Investeerders kunnen de gegevens uit het kasstroomoverzicht ook gebruiken voor de
bepaling van de zogenaamde vrije kasstroom.
→ VRIJE KASSTROOM = het verschil van toekomstig verwachte kasinkomsten en –
uitgaven waartoe men gebonden is omwille van lopende verbintenissen. De
overblijvende cashflow kan vervolgens vrij besteed worden. Het geeft dus een
indicatie van de financiële ademruimte van een onderneming.
 Investeerders kunnen gegevens uit het kasstroomoverzicht gebruiken als maatstaf
voor de financiële prestaties van een onderneming. Men kan hierdoor de bedrijven
gemakkelijk met elkaar vergelijken.
 Investeerders kunnen het kasstroomprofiel van een onderneming bepalen evenals
voorspelling van de toekomstige kasstromen maken. De analyse van het kasstroomprofiel laat ze toe om de groeiperspectieven van een onderneming te voorspellen.

→ Men kan zelf proberen om het kasstroomoverzicht op te stellen op basis van de gegevens
uit de balans en de winst-en-verliesrekening.
Drie stappen:
1. Bepalen van het verschil in liquide middelen tussen begin en einde van het boekjaar.
2. Berekenen van de verschillen in de overige balansposten tussen begin en einde van
het boekjaar. De som van de veranderingen = de verandering in liquide middelen.
3. Identificeren van de redenen van veranderingen in de niet-kaselementen. De kasstromen worden gegroepeerd per activiteit.
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4.7.

De staat van vermogensstromen

STAAT VAN VERMOGEN = staat van herkomst en besteding van middelen; een variant van een
kasstroomoverzicht. Het gaat hier om een opdeling van de verandering in het bedrijfskapitaal
(vlottende activa - vreemd vermogen op KT). Centraal staat hier dus het bedrijfskapitaal.
Verschil tussen staat van vermogensstromen en kasstroomoverzicht:
 Bij de staat van vermogensstromen staat het bedrijfskapitaal centraal, terwijl de
liquide middelen centraal staan bij een kasstroomoverzicht.
 De staat van vermogensstromen wordt opgesteld door een opdeling in bronnen en
aanwendingen van middelen, terwijl de opdeling bij een kasstroomoverzicht gebeurt
op basis van de activiteit waartoe het behoort.
Opmerking:
De gegevens van het kasstroomoverzicht zijn niet altijd eenvoudig te interpreteren.

5. Ratio-analyse

FINANCIËLE RATIO = een verhoudingsgetal waarbij twee of meer gegevens uit de balans, de
winst-en-verliesrekening of de toelichting met elkaar in verband worden gebracht. De ratio’s
zijn duidelijker en informatiever dan absolute getallen. Aan de hand van deze ratio’s kan men
de onderneming gemakkelijker vergelijken met de concurrenten.
Onderscheid tussen de ratio’s:
 Ratio’s met betrekking tot liquiditeit en solvabiliteit leggen de nadruk op de financiële
structuur van de onderneming en geven hoofdzakelijk informatie over de financiële
ratio’s die verbonden zijn aan de financiële positie.
 Ratio’s met betrekking tot rendabiliteit en toegevoegde waarde leggen de nadruk op
de rendementsaspecten van de risico/rendementverhouding.
5.1.

Liquiditeit

LIQUIDITEIT = de mate waarin een onderneming in staat is om haar betalingsverplichtingen op
korte termijn te voldoen.
→ De meest gebruikte liquiditeitsratio’s zijn de ‘current ratio’ en de ‘quick ratio’. Ze
leggen de nadruk op de verhouding van de vlottende activa en de vlottende passiva.
Opmerking:
 Algemene liquiditeitsratio’s geven een indicatie van de potentiële liquiditeitstoestand.
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